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PR Seminar torsdag d. 22. april kl. 18.30 på Zoom

Oplev to spændende foredragsholdere med hver deres indgang til synlighed. En oplevel-
se du ikke bør undvære.

Mange af jer mødte Jeanette Refstrup på sidste PR-seminar, hvor hun bl.a. talte om de 
sociale medier, hvorfra mange gik meget begejstrede hjem.

Jeanette Refstrup er direktør for StrupStrup og ARPIC i Rotary
Jeanette Refstrup er ARPIC (Assistant Rotary Public Image Coordinator) i Rotary. Altså 
står hun for PR i vores Zone. 

Hun er selvstændig med kommunikationsbureauet StrupStrup®, der blandt andet ar-
bejder med branding og synlighed særligt indenfor digital kommunikation og markeds-
føring.

Jeanette er uddannet journalist og Executive Master i Corporate Communication. 

Jeanette har Siden 2012 været medlem af Horsens Vestre Rotary Klub og arbejdet som 
projektleder med branding & PR i Distrikt 1450.

Herudover er hun bestyrelsesmedlem i Business Horsens, et socialpædagogisk opholds-
sted Borgmesterbakken. 

Martin Sattrup Christensen er direktør for
Erhvervsforum Roskilde og professionel bestyrelsesformand
Martin er meget passioneret omkring forretningsudvikling og drives af at udvikle virk-
somheder uanset deres størrelse og om det er i udlandet eller i Danmark. 

Han er en af de få ledere i Danmark, som succesfuldt har udviklet alt fra startups, SMV’er 
og store virksomheder. Det er sket inden for et meget bredt felt, der baserer sig på 
velfærdsteknologi (kunstig intelligens), digitale applikationsløsninger til en bred vifte af 
servicevirksomheder på B-2-C og  B-2-B markedet. 

Specielt gennem de senere år af karrieren har han, både som direktør og bestyrelses-
formand, arbejdet med forskellige danske og EU-programmer til støtte for erhvervsud-
viklingen.  Martin har samtidig en bred organisationserfaring fra DI, Dansk Erhverv og 
HORESTA, hvor han har siddet i bestyrelser, repræsentantskaber og udvalg.

Igennem flere år har Martin drevet virksomheden LinkedIn Success Systems, hvor han 
hjalp virksomheder og direktører med at blive set og fundet af deres målgruppe via 
LinkedIn og ved personlig Branding. Herudover har han også undervist MBA studerende 
på CBS i personlig branding og også været benyttet i udlandet herunder flere gange i 
Dubai som Keynote Speaker om personlig branding og LinkedIn.

Vi håber, at dette har din interesse og vi glæder os til at se dig på Zoom.

 

 Mange Rotary hilsner
 Annette Hansen
 District Governor Nominee DGN

Program
Kl. 18.30  Velkomst ved 

Guvernør Per Nøddebo 
og Annette Hansen

Kl. 18.40 Martin Sattrup Christensen
Kl. 19.10 Pause
Kl. 19.15 Jeanette Refstrup
Kl. 19.45  Vi mødes i grupper og 

diskuterer
Kl. 20.10 Tilbagemelding fra grupperne
Kl. 20.30 Afslutning

Tilmelding
Log in på Rotary med dit medlemsnum-
mer og gå ind på Distrikt 1480 hjemmesi-
de i kalenderen.
Herefter går du ind på seminaret, her kan 
du tilmelde dig forneden hvor der står 
Subscribe. 

Efterfølgende vil du få tilsendt en kode, 
som du skal logge ind med.
Gør det gerne lidt før kl. 18.30, da alle skal 
godkendes. 

Sidste tilmeldingsfrist er d. 15. april
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